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= Aktualno v Pomurju =
13. občinski praznik občine Puconci
Občina Puconci praznuje 13. občinski praznik. Pripravili so že 10. rekreativni kolesarski
maraton občine, v Bodoncih pa praznik buč.
V nedeljo dopoldan je v okviru 13. praznika občine Puconci potekal 10. kolesarski maraton občine
Puconci. Maraton je organizirala Športna zveza Puconci, ki je v sodelovanju s Turistično zvezo
Slovenije pripravila še zadnjega izmed 55 maratonov po Sloveniji v sklopu projekta Slovenija
kolesari. Maraton ni bil tekmovalnega značaja. Udeleženci so lahko izbirali med štirimi različno
zahtevnimi progami, ki so jih vodile po puconski pokrajini. Slabo vreme ni ustavilo kolesarjev, saj
se je zbralo okoli 350 kolesarjev in nekateri izmed njih so bili tudi iz drugih držav.
Rekreativni maraton pa ni bil edina prireditev ob občinskem prazniku. V Bodoncih je društvo
kmečkih žena Klas s pomočjo GD Bodonci pripravilo praznik buč, kjer so na stojnicah in s pestrim
programom pokazali raznoliko uporabnost buč. Poleg razstave sladic, peciva in različnih del na
osnovi buč, je potekalo tudi tekmovanje v kuhanju bučne prikuhe, nagrajeni pa so bili tudi
pridelovalci najboljšega bučnega olja. Dež in slabo nedeljsko vreme tako ni ustavilo ne kolesarjev
niti ljubiteljev buč, saj sta prireditvi zabavali vse udeležence in radovedne obiskovalce.
Samanta Gomboc

Slavnostna otvoritev vodovoda Godemarci - Moravci
V torek 28. septembra so se pred hotelom Bioterme Moravci v Slovenskih goricah zbrali
občani občine Ljutomer. Potekala je namreč slavnostna otvoritev vodovoda na odseku
Godemarci – Moravci.
Župan občine je v svojem nagovoru navedel tudi nekaj statistični podatkov, ki se nanašajo na
vodovodni odsek, ter naštel tudi izvedena dela. Finančna sredstva je v celoti zagotovila občina
Ljutomer. Župan pa je opozoril tudi na ostale, ki so kakorkoli prispevali k dokončanju izgradnje
vodovoda.
V kulturnem programu, ki so ga pripravili v sklopu otvoritvene slovestnosti so sodelovali godba na
pihala KD Anton Krempel Mala Nedelja, KD Rogisti lovske družine Križevci in folklorna skupina
KD Anton Krempel Mala Nedelja. Slavnostni govornik je bil direktor direktorata za evropske
zadeve in investicije Bojan Dejak, ki je zamenjal ministra službe vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalni razvoj Henrika Gjerkeša, ki je bil službeno odsoten.
Na novo zgrajen vodovod se bo priključil tudi novi hotel v Mali Nedelji, vendar sistem trenutno ne
zagotavlja ustreznega pritiska vode. Hotel ima sedaj pitno vodo iz krajevnega vodovoda, za ostale
potrebe pa koristi vodo iz lastnih virov. Oba sistema bo zadržal tudi v prihodnje, saj bo neoporečno
pitno vodo iz javnega vodovoda koristil samo za pripravo hrane, kar bi naj bilo možno v naslednji
dve ali treh tednih. Pravijo, da se pomena voda zavemo šele, ko je le ta v pomanjkanju. V Sloveniji
trenutno nimamo večjih težav s pomanjkanjem pitne vode, svet pa se že sooča s posledicami
pomanjkanja. Zato je sedaj pravi čas, da začnemo varčevati z našo vodo in ohranjati njeno
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neoporečnost.
V občini Ljutomer pa zaključujejo tudi z izgradnjo krožišča K1 na regionalni cesti R1 skozi 230
povezovalnih cest in reko Ščavnico v Ljutomerju. Prav tako poteka urejanje in obnavljanje celostne
podobe ljutomerskega pokopališča, ki ga urejajo postopoma, glede na projektantsko zaokrožene
smiselne celote v povezavi z zagotovljenimi in dogovorjenimi finančnimi sredstvi. V občini
Ljutomer se nam tako v prihodnjih tednih obetata še dva svečana dogodka, kjer bodo omenjeni
pridobitvi uradno predali svojemu namenu.
Bojana Harkai

FESTIVAL BUJTE REPE
V soboto se nam v središču Murske Sobote obeta prav poseben festival. Ne bo prevladovala
glasba ampak prave domače koline z osrednjo specialiteto bujto repo. Prireditev bo potekala
v soboto 9. oktobra od 9 ure naprej pred Hotelom Diana v Murski Soboti in sicer bo delna
zapora Slovenske in Slomškove ulice, kjer bo v križišču postavljen velik šotor. Prireditev bo
ob vsakem vremenu.
Tako kot zunanjost hotela postaja tudi aktivnost bolj pestra in pisana. Namen takih objektov ni več
nuditi le prenočišče ampak tudi zagotoviti druge dejavnosti. Zamisel festivala je obujanje
kulinaričnih posebnosti naše pokrajine, hkrati pa se bodo obiskovalci lahko zabavali na različne
načine. Hotel Diana začenja z novo prireditvijo z imenom Festival bujte repe, ki bo temeljila na
tradiciji in povezovanju med ponudniki prekmurskih kolin. To bi naj bile zgodbe o ljudskosti, zato
je ta prireditev namenjena vsem, ki imajo radi prekmursko kulinariko in ki želijo ohranjati domačo
tradicijo. K sodelovanju so povabili pomurske gostince in turistična društva. V tej prireditvi vidijo
možnost povezovanja gostinskih ponudnikov in raznih društev z hotelom, zato so se kot korak k
spoznavanju posameznih ponudnikov odločili da organizirajo to prireditev s tem ljudskim imenom
Festival bujte repe.
Zgodbe žitnih polj se začnejo pisati v povezavi s preteklostjo in na ta način oživeti že skoraj
pozabljene običaje, predvsem pa recepte naših babic. Po vaseh se še ohranja delna tradicija. Večina
nas tudi pozna, kaj vse sodi k domačim kolinam. Festival bujte repe pa je pravi dogodek, da lahko
to znanje obnovimo. Koline niso le domača jed ampak gre za tradicionalen običaj in kot takega ga
bodo tudi pokazali. Izvedli bodo tudi ocenjevanje, ki ga bo izpeljala skupina strokovnjakov, ki bo
pozorna na marsikatero malenkost.
V prihodnosti pa nam Hotel Diana vsako leto pripravlja tradicionalne prireditve, V mesecu maju
Bogračfest, julija Soboško oziroma Dianino noč in v oktobru Festival bujte repe.
Bojana Harkai

16. državno preverjanje ekip prve pomoči
Naravne in druge nesreče se zgodijo nenapovedano in takrat je potrebno reagirati hitro in z
dovolj usposobljenimi ljudmi. Kako usposobljeni so slovenski reševalci, se je minuli vikdend
preverjalo v Murski Soboti na že 16. državnem srečanju ekip prve pomoči.
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Murska Sobota je minulo soboto gostila najboljše ekipe prve pomoči v Sloveniji. Na sedmih
lokacijah je potekalo 16. državno preverjanje ekip prve pomoči civilne zaščite in rdečega križa.
Organizatorji letošnjega tekmovanja so izbrali Mursko Soboto kot gostiteljico državnega prvenstva
in naleteli na pozitiven odziv.
Kot pa smo že omenili, je dogajanje potekalo na sedmih lokacijah v mestu. Vsaka je bila namenjena
drugi specifični situaciji. Med 13 ekipami, ki so se udeležile letošnjega preverjanja so bile ekipe iz
Kranja, Ljubljane, Zagorja ob Savi, Cerknice, Idrije, Oplotnice, Izole, Sevnice, Šentjurja,
Šentjerneja, Ptuja, Slovenj Gradca in Murske Sobote. Poleg teh pa je bila povabljena tudi ekipa
prve pomoči iz madžarskega mesta Sarvar. Najprej smo obiskali plezalce, ki delujejo v specifičnih
pogojih in razmerah. V preteklosti smo imeli veliko problemov s poplavami, zato nas je zanimalo
tudi, kako so bile ekipe pripravljene na poplave reke Save in pritokov. Na državnem preverjanju
ekip prve pomoči, se je predstavljala tudi slovenska potapljaška zveza, katere nalogo prav tako
najbolj spoznamo v kritičnih trenutkih.
Državnega preverjanja ekip prve pomoči se je udeležila tudi ministrica za obrambo Ljubica Jelušič,
ki je sprejela drugo-uvrščeno ekipo iz 24. evropskega festivala prve pomoči v Beogradu, ekipo prve
pomoči nuklearne elektrarne Krško. Letos je bila najboljša ekipa iz Ptuja. Poleg ekip pa so se
predstavljale tudi druge službe za zaščito in reševanje, tudi policija in taborniki.
Letošnje preverjanje je bilo idelano za prebivalce dežele ob Muri, da se naučijo kaj koristnega in
nujno potrebnega. Če ste zamudili, bo možnost spet prihodnjič, vendar se boste morali odpraviti v
drug kraj v Sloveniji.
Bojana Harkai

Otvoritev kanalizacijskega omrežja Brezovci-Lemerje-Predanovci
V okviru praznovanja 13. občinskega praznika občine Puconci je potekala svečana predaja
kanalizacijskega omrežja Brezovci-Lemerje-Predanovci in čistilne naprave svojemu namenu.
Gre za velik projekt, ki bo omogočil lažje življenje občanov v krajevni skupnosti Brezovci. Krajani
vasi Lemerje, Brezovci in Predanovci so s 14 km kanalizacijskim omrežjem in čistilno napravo v
Predanovcih pridobili na kakovosti življenja, kar marsikaterim drugim občanom ostaja le želja.
Kljub mnogim uresničenim načrtom pa vedno ostajajo ali pa se porajajo nove želje in potrebe. Tako
vsaj obstajajo interesi in motivi za prihodnost.
Največkrat so projekti omejeni na razpoložljivost finančnih sredstev, vendar pa brez volje in pomoči
občanov neoben projekt ne more biti izpeljan uspešno in učinkovito.
Bojana Harkai

Svetovni dan hrane
Že desetletja 16. oktobra praznujemo svetovni dan hrane. Tudi letos so ga obeležili na srednji
zdravstveni šoli Murska Sobota.
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Slovenija je ena izmed 150 držav, ki se pridružuje praznovanju svetovnega dneva hrane, ki poteka
16. oktobra. Takrat zato, ker je bilo na ta dan davnega leta 1945 ustanovljena svetovna organizacija
za hrano in kmetijstvo.
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota, ki spada v skupino zdravih šol, je ta dan, skupaj z dijaki,
obeležila na izviren in preprost način. Dijaki so namreč pripravili okusen in zdrav zajtrk. Na srednji
zdravstveni šoli Murska Sobota se zavzemajo, da mlade ne le izobražujejo in informirajo, pač pa jih
tudi aktivno vključujejo v različne vzgojne aktivnosti. Neformalno učenje je vedno tisto, ki ga dijaki
dobro sprejemajo.
V sklopu letošnje obeležitve svetovnega dneva hrane, so na srednji zdravstveni šoli Murska Sobota
pripravili tudi celo šolsko uro radijskega programa. Med drugim so se zamislili tudi nad letošnjim
sloganom praznovanja, ki se glasi "Pravica do hrane".
Simona Ferčak

Otvoritev nove lekarne v BTC-ju
BTC se od te sobote lahko pohvali z novo pridobitvijo, ki bo razveselila potrošnike in jim
prihranila tudi marsikatero pot. V spodnji etaži se je namreč odprla lekarna.
Pomurske lekarne kot javni lekarniški zavod s svojimi poslovnimi enotami skrbijo, da se prebivalci
v Pomurju vedno preskrbljeni z zdravili, medicinskimi pripomočki in sredstvi za nego, ki jih
potrebujejo. V vsej tej borbi potrošnikov za opravljanje lastnega časa, si Pomurske lekarne
prizadevajo, da bi svoje poslovne enote bile na mestih, kjer se giblje večja množica ljudi in tako
vedno pri roki.
To soboto je bila tako v BTC City Murska Sobota odprta še 14. lekarna Pomurskih lekarn.
Lekarnarji skrbijo za nadzor, kakovost, varnost, hranjenje in izdajo zdravil. Z odpiranjem in
posodabljanjem lekarn pa skrbijo tudi za napredek lekarniške dejavnosti. Na žalost se Slovenija po
številu lekarniških farmacevtov in številu lekarn na število prebivalcev še vedno ne more primerjati
z večino držav v EU. Stanje pa se v zadnjem obdobju še zaostruje. Bolj aktivno vključevanje v fazo
zgodnejšega odkrivanja bolezni je vsekakor njihov cilj, več pa bi želeli prispevati tudi k
zmanjševanju težav pacientov, ki so povezane z nepravilnim in prekomernim jemanjem zdravil.
Simona Ferčak

Podelitev priznanj za naj domačijo v občini Beltinci
V nedeljo zvečer je v beltinskem gradu potekala razglasitev naj domačije in najlepše
obnovljene hiše občine Beltinci.
Ocenjevanje domačij in končna prireditev je potekala v organizaciji občine Beltinci, predsednica
občinske komisije pa je bila Anica Bugar, ki je tudi pojasnila postopek ocenjevanja. Poudarila je, da
so ocenjevalci domačije za laskavi naziv izbirali le med hišami, ki so jih predlagala turistična
društva posameznih vasi. Prireditev so popestrile ljudske pevke, mladi harmonikar in pevke iz
Melinec.
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Vrhunec večera pa je predstavljala razglasitev zmagovalcev tekmovanja. Nagrado za naj domačijo
občine Beltinci 2010 je prejela družina Glavač iz Melinec, nagrado za najlepšo obnovljeno hišo pa
je dobila družina Rous iz Beltinec. V nabito polni grajski dvorani je čestitke nagrajencem in svoje
zadovoljstvo nad urejenostjo občine Beltinci izrazil tudi beltinski župan Milan Kerman. Obiskovalci
so se strinjali, da so tovrstna tekmovanja in nagrade lepa spodbuda za nadaljnje delo na domačijah.
Kljub temu, da sta bile nagrajeni le dve domačiji, pa se, po besedah župana, beltinčani zavedajo, da
je temelj za dobro življenje, lepo urejen dom.
Samanta Gomboc

= Kultura v Pomurju =
Otvoritev doprsnega kipa Francetu Vebru
Občina Gornja Radgona v teh dneh praznuje 15. občinski praznik. Pripravili so razne
prireditve, ena od njih pa je bila odkritje doprsnega kipa dr. Francetu Vebru. France Veber,
rojen v Gornji Radgoni, velja za enega največjih filozofov v naši deželi.
Vebrov doprsni kip bo po novem stal ob boku drugih velikanov na Aleji velikih. V Gornji Radgoni
cenijo svoje rojake in njihov prispevek, ki pa ga na žalost velikokrat opazimo šele po njihovi smrti.
Uvodoma so bili predstavljene temeljne prvine Vebrove poklicne in strokovne dejavnosti. Prav pa
je, da omenimo še osebno, družinsko življenje. Njegov sin Tomaž Veber, se je zaradi svečane
prireditve vrnil v Gornjo Radgono. Osvežil je spomin na otroška leta, ki jih je preživljal v Gornji
Radgoni. Na bose noge v mokri travi, prostranega pašnika, kjer danes stoji radgonski sejem. Tomaž
Veber je podal svojo interpretacijo o delu svojega očeta. Povedal je, da je bil velik slovenski patriot
in tudi to je eden izmed mnogih razlogov, da si dr. Veber zasluži mesto v Aleji velikih.
Pri odkritju kipa so sodelovali sin Tomaž Veber, župan Anton Kampuš in ravnatelj O.Š. Gornja
Radgona Dušan Zagorc. Slednji je v sodelovanju z učitelji O.Š. Gornje Radgone tudi pripravil
slavnostni program.
Bojana Harkai

= Tu smo zaradi drugih =
Pozor - veliki, nemarni škornji
Zavod Vista je predstavil inovativen program "Pozor - veliki, nemarni škornji". Namenjen je
predvsem otrokom v vrtcih in osnovnih šolah. Vendar pa je večina tudi mnenja, da bi se
morali največ naučiti prav odrasli.
Nepravilno ravnanje v okolju in z naravo kot plod neznanja ali neupoštevanja lahko privede do
nesreč ali celo katastrof, zato je pomembno, da poznamo posledice svojega ravnanja. Tako so
zapisali v izjavi za medije, ob predstavitvi inovativnega programa Pozor - veliki, nemarni škornji.
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Program je namenjen našim najmlajšim, saj je potrebno osveščanje za prihodnost začeti čim prej.
Že v zgodnjih otroških letih. Namenjen je tudi strokovnim delavcem in vzgojiteljicam v vrtcih in
učiteljcam v osnovnih šolah.
Predstavitev pa je zajemala tudi finančno strukturo programa. Vrednost projekta je okrog 10700 €,
od tega so skozi raspis za delovanje nevladnih organizacij pri zavodu Vista letos dobili
sofinanciranje za leto 2010 in 2011, tako da iz tega resursa črpajo okoli 4000 €, sponzorskih
sredstev so dobili 2700 €, lastnih sredstev, ki jih zavod Vista vlaga v projekt, pa je okrog 4000 €.
Poleg tega so pridobili tudi brezplačne storitve pri ARNESU. Vzpostavili so spletno stran in spletno
učilnico.
Pred 2,5 letoma je zavod Vista predstavil svoj program Krajinskemu parku Goričko. Našli so
skupen jezik in od takrat sodelujejo. Z letošnjim letom pa so k sodelovanju privabili še Pomurski
ekološki center in O.Š. Tišina. V program je tako vključenih 65 strokovnih delavcev in 750 otrok.
Naredili so tudi plakat, na katerem so predstavljene osnovne informacije o gobah.
Program Pozor - veliki, nemarni škornji so že začeli izvajati z nekaterimi aktivnostmi.
Najpomembnejše pa še sledijo. Vprašanje pa je, kako bo omenjeni program vplival na gobarje, ki
brez vesti brcajo in uničujejo gobarski svet v naših gozdovih in brez sramu odmetavajo smeti.
Včasih se lahko samo vprašamo, ali ti ljudje mislijo, da živijo na drugem planetu kot naši gozdovi
in mi. S tem da prinašajo smeti v naše gozdove, uničujejo tudi svoj svet in okolje, ki je eno in vsem
skupno.
Bojana Harkai

= Za okolje =
Gimnazija Murska Sobota prejela Eko zastavo
Zadnji dve leti je Gimnazija Murska Sobota izvajala razne aktivnosti v okviru EKO ŠOLE. V
ta namen pa so dobili svojo Eko zastavo.
Na Gimnaziji Murska Sobota zadnji dve šolski leti pod mentorstvom profesorja Draga Balajca in
profesorice Irene Horvat izvajajo različne aktivnosti v okviru EKO ŠOLE. Tako urejajo okolico,
lotili pa so se tudi projekta ENERGIJA in projekta REVŠČINA.
Te dni pa je bila na Gimnaziji Murska Sobota podeljena tudi Eko zastava. Seveda so jo kot
priznanje za lastna prizadevanja in skrbi posvečeni ekologiji svečano izobesili. V okviru EKO
ŠOLE na gimnaziji izvajajo različne aktivnosti. Dijaki se radi vključujejo v dejavnosti šole,
področje ekologije pa ni nobena izjema in kot je običajno, tudi tu beležijo izjemne dosežke. Dijaki
in mentorji bodo v bodoče svoje delo nadgrajevali.
Omenimo še, da dosedanja mentorja svoje mentorstvo predajata profesorjem naravoslovja, biologije
in kemije. Naloga slednjih pa je, da pridobljeno zastavo zadržijo in da jo, kot že dosedaj, s pridnim
delom tudi potrdijo.
Mirjana Ropoša
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= Podjetništvo in gospodarstvo =
5. mednarodni sejem SOBRA
V Gornji Radgoni je od 23 do 25 septembra potekal 5. mednarodni sejem obrambe,
varovanja, zaščite in reševanja. Bienalni sejem s svojo programsko zasnovo povezuje
pomembne člene za zagotavljanje obrambne pripravljenosti in varovanja ter reševanja in
pomoči pri naravnih in drugih nesrečah.
Slovenska vojska, slovenska policija, civilna zaščita in gasilci zagotavljajo zavezništvi sodelovanja
in to je tudi slogan letošnjega sejma. Sejem je bil prvič organiziran leta 2003, v času prehoda na
popolno profesionalizacijo Slovenske vojske.
Širina in specializacija sejma hkrati ponujata razstavljavcem odlično priložnost za trženje izdelkov
in storitev ciljnim poslovnim uporabnikom, obenem pa sta tudi enkraten poligon za promocijske
predstavitve izurjenosti, opremljenosti, preventivnih ukrepov in akcij najširšemu krogu civilnega
prebivalstva. Predsednik komisije pri gasilski zvezi Slovenije za reševanje iz vode Bogdan Šajnovič
pa je predstavil osnovne aktivnosti, ki jih imajo na mednarodnem sejmu SOBRA.
Borut Bojnec

V Vrtnarstvu Murska Sobota so odprli nov objekt
Vrtnarstvo Murska Sobota postaja v zadnjem času vedno bolj prepoznavno. Ne samo po svoji
strokovnosti in ponudbi, temveč tudi po novih pridobitvah.
Vrtnarstvo iz Murske Sobote ima že dolgo tradicijo. V preteklosti je uživalo ugled tako v našem
prostoru kot tudi izven meja. Le kdo se ne spomni široke ponudbe rastlin v trgovinah v središču
našega mesta.
V teh dneh pa je v vrtnarstvu dogajanje znova na višku, želje za prihodnost pa znova postajajo
resničnost in vlivajo upanje. Eden izmed upov vrtnarstva in ključ do uspeha pa so v prvi vrsti
zaposleni, ki delajo s srcem in močno voljo in nikoga ni strah ali sram, da bi si umazal roke z
zemljo. Direktorica je naštela kar precej dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo, tista ki pa je končnim
kupcem morda najbližja, pa je maloprodaja s svojo trgovino in obnovljenimi prodajnim prostorom.
Bojana Harkai

Spodbujanje konkurenčnosti pomurske regije
Podjetje Pribinovina d.o.o. v sklopu Programa spodbujanja konkurenčnosti pomurske regije
2010 – 2015 pripravlja strokovne podlage za izvedbo projektov na področju socialnega
podjetništva v Pomurju.
V sklopu Instrumenta 3 navedenega programa so predvidene aktivnosti, katerih namen je povečati
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aktivnosti na področju socialne ekonomije v Pomurju in na ta način prispevati k večji zaposlenosti
in socialni vključenosti težje zaposljivih skupin prebivalstva. Prvi dogodek v sklopu spodbujanja
socialnega podjetništva v pomurski regiji je bila predstavitvena delavnica, ki se je odvijala danes v
prostorih Knjižnice Murska Sobota. Na delavnici je projektna ekipa predstavila cilje in načrtovanje
aktivnosti pri projektu, ter udeležence seznanila z metodologijo in časovnim načrtom projekta.
Vodja projekta je povedal, da se bodo v prihodnjih mesecih v sklopu programa izvajale številne
aktivnosti, s katerimi bo pripravljena podlaga za učinkovitejšo izvedbo pilotnih projektov v letu
2011. Državni sekretar dr. Andrej Horvat pa je predstavil, kako država podpira razvoj socialnega
podjetništva, poleg tega je povedal tudi, kakšne so možnosti za razvoj socialnega podjetništva v
okviru Pomurskega zakona.
Borut Bojnec

= Izobraževanje v Pomurju =
Svetovni dan hrane
Že desetletja 16. oktobra praznujemo svetovni dan hrane. Tudi letos so ga obeležili na srednji
zdravstveni šoli Murska Sobota.
Slovenija je ena izmed 150 držav, ki se pridružuje praznovanju svetovnega dneva hrane, ki poteka
16. oktobra. Takrat zato, ker je bilo na ta dan davnega leta 1945 ustanovljena svetovna organizacija
za hrano in kmetijstvo.
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota, ki spada v skupino zdravih šol, je ta dan, skupaj z dijaki,
obeležila na izviren in preprost način. Dijaki so namreč pripravili okusen in zdrav zajtrk. Na srednji
zdravstveni šoli Murska Sobota se zavzemajo, da mlade ne le izobražujejo in informirajo, pač pa jih
tudi aktivno vključujejo v različne vzgojne aktivnosti. Neformalno učenje je vedno tisto, ki ga dijaki
dobro sprejemajo.
V sklopu letošnje obeležitve svetovnega dneva hrane, so na srednji zdravstveni šoli Murska Sobota
pripravili tudi celo šolsko uro radijskega programa. Med drugim so se zamislili tudi nad letošnjim
sloganom praznovanja, ki se glasi "Pravica do hrane".
Simona Ferčak

= Zdravje duha in telesa =
Srednja zdravstena šola praznuje 50 let
Srednja zdravstvena šola je pripravila slavnostno akademijo. Imeli so dober razlog, saj
praznujejo 50 let delovanja.
"Roka ki jo vodi srce ne more zgrešiti", je bilo zapisano za odrom na slavnostni prireditvi ob zlatem
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jubileju srednje zdravstvene šole Murska Sobota. V zborniku ob 50-letnici so zapisali tudi imena
vseh dijakov, ki so uspešno končali šolanje na srednji zdravstveni šoli.
Pouk šole je v zametkih šole pred 50 leti najprej potekal na bivši ekonomski šoli v Murski Soboti,
čez čas pa so se preselili v šolske prostore na Trstenjakovi ulici, od leta 1973 pa poteka pouk v
lastnih prostorih sedanje srednje zdravstvene šole v Rakičanu. V tem uspešnem obdobju so na čelu
srednje šole delovale štiri požrtvovalne ravnateljice.
Kljub preteklemu obdobju, polnem sprememb, se vloga šolskega sistema tudi v današnjem času
spreminja. Na prireditvi je spregovoril tudi župan Mestne občine Murska Sobota Anton Štihec,
slavnostna govornica pa je bila predstojnica RS za šolstvo Irena Kumer, ki je povedala, da se bo
morala ravnateljica Zlatka Lebar boriti za telovadnico, tako kot se je nekdanja ravnateljica za novo
šolo in tako potrkati na mnoga vrata. Na slovesnosti so podelili tudi zahvalne listine tako Heleni
Ravnič, ki je kot prva ravnateljica postavila postavila temelje šole, Katarini Vinčec, ki se je v svojih
23 letih borila tudi za novo šolo, Darinki Škrjanec, ki se prireditve ni udeležila, v času njenega
ravnateljevanja pa se je povečal vpis, ter Mariji Zadravec, ki je razširila ponudbo programov.
Srednji zdravstveni šoli pa ob njenem jubileju čestitamo tudi mi in ji želimo uspešno pot tudi v
naslednjih 50 letih.
Mirjana Ropoša

Mesec oktober - mesec raka dojke
Rak dojk je najpogostejši rak žensk tako v svetu kot tudi pri nas. Letno v Sloveniji za njim
zboli kar 1100 žensk. V mesecu oktobru zato potekajo številne aktivnosti namenjene
informiranju in obveščanju ljudi.
Mesec oktober poznamo kot rožnati mesec, simbolično ga dopolnjuje značilna rožnata pentlja. Ta
mesec je že vrsto let zapisan o zaveščanju javnosti o najpogostejši bolezni žensk, to je raku dojk.
Bolezen rak dojk v svetu nenehno narašča in bolezen ne prizanaša niti ženskam v Sloveniji in
čeprav je ohrabrujoče tudi dejstvo, da vse več žensk premaga to težko bolezen. Te dni pa še toliko
bolj.
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije in dragocene prostovoljke in prostovoljce intenzivno
opozarjajo na to problematiko. Velik poudarek dajejo preventivi in samopregledovanju žensk, ki je
ključnega pomena na poti do ozdravitve. Tudi Splošna bolnišnica Murska Sobota se pridružuje k
ozaveščanju javnosti o bolezni raka dojke. Tako so skupini za samopomoč ponudili svoje prostore v
namen osrečevanja skupine ter del avle za namen promocije o zaveščanju. Sodelovali so tudi na
krajšem pohodu s poudarkom na zdravem načinu življenja. Vendar ključna vloga bolnišnice ostaja,
to je kurativa.
Skupina za samopomoč pa vabi vse, ki bi želeli pomagati ali se pogumno soočate z boleznijo raka
dojke, da se jim tudi pridružite. Skupina za samopomoč obvešča tudi, da bodo srečanja skupine
preselili v Splšno bolnišnico Murska Sobota in jo po novem organizirali v bolnišnici.
Mirjana Ropoša
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I Mednarodni znanstveni posvet
Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan je pripravilo I Mednarodni znanstveni
posvet na temo PREHRANA, GIBANJE IN ZDRAVJE. Na posvetu se s svojimi prispevki in
izdelki predstavljajo zavodi, ustanove in institucije iz Slovenije in domači in tuji strokovnjaki.
Pred otvoritvijo posveta so v prostorih dvorca Rakičan pripravili tiskovno konferenco, na kateri so
na kratko predstavili program posveta. Na trodnevnem posvetu, ki poteka od srede 20. oktobra pa
do petka 22. oktobra, sodelujejo udeleženci iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Avstrije.
Mag. Aleksandra Krumpak pa je predstavila teme posveta in pa udeležence, ki sodelujejo na
posvetu. Prvi dan je namenjen znanstvenemu in strokovnemu nivoju domačih in tujih predavateljev,
katerih prispevki bodo objavljeni v zborniku z naslovom Prehrana, gibanje in zdravje v
interakciji. Druga dva dneva pa sta namenjena predstavitvi primerov dobre prakse – referati,
projektne naloge, strokovni prispevki, kateri bodo objavljeni v omenjenem zborniku.
Projekt je podprt tudi s projektom Zdrava hrana za zdravo življenje, o katerem je nekaj besed
povedal koordinator tega projekta Igor Börc. Projekt Zdrava hrana za zdravo življenje traja od
1.6.2009 do 31.5.2012, vrednost le tega pa je 269.000, 77 EUR.
Posvet je namenjen vsem, ki so zaposleni v VVZ, zavodih, osnovnih šolah, srednjih šolah in
ustanovah, ki so na kakršenkoli način povezani z prehrano, gibanjem in zdravjem oziroma jih
tovrstna tematika zanima.
Borut Bojnec

= Pomurski šport =
Revija borilnih veščin
V Murski Soboti je minuli vikend potekala prav posebna revija. Prva revija borilnih veščin.
Na OŠ I so se predstavile različne borilne veščine: judo, aikido, kendo, karate, rokoborba, kickboks,
kuido in jaido. Nam laikom se te različne borilne veščine kljub različnemu poimenovanju ne zdijo
nič drugačne, vendar je bila tokratna revija pravi ilustrator, kako se te borilne veščine razlikujejo.
Revija borilnih veščin je bila res v pravem pomenu revija. Gledalci so uživali v pogledu na različne
spretnosti in veščine predstavnikov. Bila pa je tudi edinstvena priložnost, da si gledalci ogledajo
posebnosti posamezne borilne veščine in primerjajo različne med seboj. Takšen način je najbolj
enostaven, da vidimo razlike med različnimi borilnimi veščinami, ki na prvi pogled morda sploh ne
izgledajo drugače.
Želja organizatorjev pa je, da bodo prihodnje leto prireditev ponovili. Takrat bo znova priložnost, da
bolje spoznamo različne borilne veščine.
Bojana Harkai
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= Dogajalo se bo =
20. oktober 2010 – Sprostitev z Zvokom v obliki Zvočne kopeli. Ob 19.00h Living Harmony
center v Gaberju.
22. oktober 2010 – Gledališče Koper, Ettore Petrolini: CHICCHIGNOLA, komedija. Ob 19.
00h Gledališka in koncertna dvorana Lendava.
27. oktober 2010 – Gledališka predstava za otroke: Čebelica Debelica. Ob 10.00h Telovadnica
Osnovne šole I Murska Sobota.
29. oktober 2010 – Studio Anima, Sten Vilar: Pikin rojstni dan, otroška predstava. Ob 18.00h
Gledališka in koncertna dvorana Lendava.
30. oktober 2010 – 11. NOČ ČAROVNIC. Grad na Goričkem – Grajski park.
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Podatki o izdajatelju časopisa „POMURSKI MESEČNIK“:

Društvo za prepih znanja in informacij VÖTER, nevladna organizacija
Gregorčičeva ulica 6, 9000 Murska Sobota
Predsednica društva: Simona Ferčak
Odgovorni urednik: Borut Bojnec
telefon: 02/ 521 30 30
fax: 02/ 521 30 31
gsm: 051 38 77 77
davčna številka: 10688366
matična številka: 1394711
TRR odprt pri Raiffeisen Banka d.d., PE M. Sobota: 24900-9050115293
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